
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text5:          Опис предмета набавке:   Предмет јавне набавке су услуге- „Сервисирање службених возила (по партијама)“  Назив и ознака из општег речника набавки: 50112000 – услуге поправке и одржавања аутомобила.
	Text6: Процењена вредност јавне набавке је 3.105.705,33 динара без ПДВ-a. Партија 1 – Нови Сад: 435.516,58 динара без ПДВ-а; Партија 2 – Београд: 527.668,52 динара без ПДВ-а; Партија 3 – Београд: 1.019.788,66 динара без ПДВ-а; Партија 4 – Ваљево: 294.092,62 динара без ПДВ-а; Партија 5 – Пожаревац: 226.455,55 динара без ПДВ-а; Партија 6 – Зајечар: 75.000,00 динара без ПДВ-а; Партија 7 – Краљево: 292.879,66 динара без ПДВ-а; Партија 8 – Ниш: 234.303,74 динара без ПДВ-а.
	Text7:             Благовремено, до 21.08.2017. године до 10:00 сати, Наручиоцу су за:ПАРТИЈА 1- пристигла је 1 понуда понуђача ,,Novus M Plus Trade“, Трг Марије Трандафил 18, 21101 Нови СадПАРТИЈА 4 -није пристигла ниједна понуда.ПАРТИЈА 6-није пристигла ниједна понуда.ПАРТИЈА 7- пристигла је 1 понуда понуђача „ ECOMEX AUTO“, Булевар Ослободилаца 86, 32103 Чачак.          
	Text12: Број јавне набавке О-24/2017 Сопствени заводни број: 404-02-122/2017-02
	Text10: Обуставља се поступак:- За ПАРТИЈУ 1-НОВИ САД  из разлога што није добио ниједну прихватљиву понуду у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН; - ЗА ПАРТИЈУ 4- ВАЉЕВО из разлога што није добио ниједну прихватљиву понуду у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН;  - За ПАРТИЈУ 6- ЗАЈЕЧАР из разлога што није добио ниједну прихватљиву понуду у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН; - За ПАРТИЈУ 7- КРАЉЕВО из разлога што није добио ниједну прихватљиву понуду у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.
	Text11: Поступак за партију 1,4,6 i 7 спровешће се поново до краја 2017 године
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